มติ เกียวกับการพิ จารณาความผิดและการดําเนิ นการทางวิ นัยของคณะกรรมการวิ นัย ระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
มติคณะ
ช่วงเวลาที
ลักษณะการกระทําความผิด
ข้อกําหนด / ประกาศ ตลท.
ผลการพิจารณา
อนุ กรรมการ
กระทําผิด
ครัง% ที เจ้า หน้ า ทีร บั อนุ ญ าตรายซึง ขณะปฏิบ ัติ 28 มิ.ย.56 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ งการซือ% ขาย การชําระ - ภาคทัณ ฑ์บล.ทรีนีต%ี จํากัด เป็ น ระยะเวลา 3 ปี
1/2557 หน้ า ที ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์ ทรี นี ต%ี
ราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามเจ้าหน้าทีร บั อนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ ป็ น Trader
จํากัด ได้ส่งคําสังซื
 %อขายในลักษณะจับคู่
พ.ศ.2555 ข้อ39(3.2)และข้อ45
ของเป็ นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ปจั จุบนั เจ้าหน้ าที
กันเอง (Wash Sales)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ งบุคคลทีเ กีย วข้องใน
รายดังกล่าวไม่ได้ปฏิบตั งิ านทีบ ริษทั สมาชิกใดๆ จึง
ระบบการซือ% ขาย พ.ศ.2555 ข้อ 23(1) และข้อ 23(5)
ใ ห้ บ ั น ทึ ก ผ ล กา รพิ จ ารณ าไว้ เ ป็ น ประ วั ติ ใ น
ฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ครัง% ที เจ้ า หน้ า ที ร ับ อนุ ญ าตรายหนึ ง เปิ ด เผย 16 ก.ย.56 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ งการซือ% ขาย การชําระ - ภาคทัณฑ์ บล.ไอร่า จํากัด (มหาชน) เป็ น
2/2557 Trader id. ของตนให้เจ้าหน้าทีร บั อนุ ญาต
ราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ระยะเวลา 1 ปี
รายอื น เพือ ส่ ง คํ า สัง ซื%อ ขายหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ.2555 ข้อ 45
- ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าทีร บั อนุ ญาตรายหนึงเป็ น
และไม่ใช่ Trader Id. ของตนในการส่ง
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ งบุคคลทีเ กีย วข้องใน
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
คํ า สัง และเจ้า หน้ า ทีร ับ อนุ ญ าตอีก ราย
ระบบการซือ% ขาย พ.ศ.2555 ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ
- ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าทีร บั อนุ ญาตอีกรายหนึงเป็ น
หนึ งเปิ ด เผย Trader Id.ของตนเองให้
23(1)
ระยะเวลา 1 ปี
บุคคลอืน
ครัง% ที
3/2557

บริษัทสมาชิก มิไ ด้ค วบคุ มบุ ค คลทีมไิ ด้ม ี 13 ม.ค.57
หน้ า ที เ กี ย วข้ อ งการซื อ% ขายเข้า ไปใน
สถานทีท ตี ดิ ตัง% หน้ าจอคอมพิวเตอร์ซงึ ใช้
ในการส่ ง คํ า สัง ซื%อ ขายหลัก ทรัพ ย์ และ
กรณีเจ้าหน้าทีร บั อนุ ญาตเปิ ดเผย Trader
Id. ให้บุคคลอืน

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ งการซือ% ขาย การชําระ
ราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2555 ข้อ 45
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ งบุคคลทีเ กีย วข้องใน
ระบบการซือ% ขาย พ.ศ.2555 ข้อ 21 และข้อ 23(1)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ งวิธปี ฏิบตั เิ กีย วกับการ
ซือ% ขาย ชําระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2555 ข้อ 8 วรรคสอง

- ภาคทัณ ฑ์บ ล.เคทีบี( ประเทศไทย) จํา กัด เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี
- ภาคทัณ ฑ์ เ จ้ า หน้ า ที ร ับ อนุ ญ าตรายหนึ ง เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี ป จั จุ บ ันเจ้า หน้ าทีรบั อนุ ญ าตราย
ดังกล่าวไม่ได้ปฏิบตั งิ านทีบ ริษทั สมาชิกใดๆ จึงให้
บันทึกผลการพิจารณาไว้เป็ นประวัติในฐานข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติ เกียวกับการพิ จารณาความผิดและการดําเนิ นการทางวิ นัยของคณะกรรมการวิ นัย ระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
มติคณะ
ช่วงเวลาที
ลักษณะการกระทําความผิด
ข้อกําหนด / ประกาศ ตลท.
ผลการพิจารณา
อนุ กรรมการ
กระทําผิด
ครัง% ที
บริ ษั ท ไม่ ดํ า เนิ น การให้ ลู ก ค้ า ซื% อ ขาย พ.ย.56 - ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ ง การซือ% ขาย การชําระ - ปรับ บล.ยูโอบี จํากัด (มหาชน) เป็ นเงินจํานวน
4/2557 หลัก ทรัพ ย์ของบริษัทตนเองด้ ว ยเงินสด มี.ค.57 ราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
30,000 บาท
พ.ศ 2555 ข้อ 40
และไม่กําหนดนโยบายรวมถึงระบบกํากับ
ดู แ ลเกียวกับการซื%อ ขายหลัก ทรัพย์ของ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ ง วิธปี ฏิบตั ทิ เี กีย วกับ
การซือ% ขาย การชําระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ตนเอง
ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ข้อ 84(2) ข้อ 85 และ
ข้อ 87
ครัง% ที บริษัทจ่ ายค่ าขายหลักทรัพย์ให้ก ับลู กค้า ม.ค. - ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรืองหลักเกณฑ์และวิธกี าร - ปรับ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
5/2557 โดยทีล กู ค้ายังไม่ได้ชาํ ระค่าซือ% หลักทรัพย์ มิ.ย.57 เกีย วกับ การซื%อ ขายหลัก ทรัพ ย์ด้ว ยเงิน สด ข้อ 7(1) (มหาชน) เป็ นเงินจํานวน 1,852,500 บาท
วรรคสอง
ครัง% ที บริษทั ไม่ดําเนินการให้มมี าตรการป้องกัน ต.ค.57 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือง การซือ% ขาย การชําระ - ปรับ บล.ยูโอบี จํากัด (มหาชน) เป็ นเงินจํานวน
6/2557 และควบคุมดูแ ลการบันทึก คําสังซื
 %อ ขาย
ราคาและการส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ 500,000 บาท
ของลู ก ค้า ผ่ า นระบบออนไลน์ ใ ห้เ ป็ น ไป
พ.ศ. 2555 ข้อ 39(3)
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือง วิธปี ฏิบตั เิ กียวกับการ
ซื%อขาย ชําระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2555 ข้อ 35(2) และข้อ 35(5)
หนังสือเวียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ที กข.(ว) 3/2553 เรือง
ลั ก ษณะการส่ ง คํ า สั ง ซื% อ หรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที ไ ม่
เหมาะสม

